
From: Objednavkycz [mailto:Objednavkycz@ecolab.com]  

Sent: Tuesday, October 23, 2018 3:52 PM 

To:  
Subject: RE: 1000011031 // objednávka 
 
Dobrý den, 
 
Objendávku akceptujeme. 
 
Tímto Vám potvrzuji zadání objednávky do našeho systému pod číslem 1000011031 
Předpokládaný termín dodání je 25.10.2018 
 
V případě, že máte jakékoli otázky ohledně objednávky prosím vždy uveďte naše číslo. 
 
Milí Zákazníci,  
od  1. do 4. listopadu budeme provádět inventuru našeho skladu. Mezi 2-6 listpadem se zboží 
nedoručuje, tedy počítejte s tím, že v této době nebudeme schopni vyřízovat žádnou objednávku. 
Nejbližší datum doručení bude 7. 11. 2018. Prosím na základě této informace si předzásobte své 
sklady. 
 
S pozdravem a přáním hezkého dne, 

ZÁKAZNICKÝ SERVIS 
LEAD CUSTOMER SERVICE AGENT II 
 
ECOLAB s.r.o. 
T   E objednavkycz@ecolab.com 
 

Naše telefonní linka je Vám k dispozici v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin. 
 
 

 
 
 
 
 
From @mnof.cz>  
Sent: Monday, October 22, 2018 1:04 PM 
To: Objednavkycz <Objednavkycz@ecolab.com> 
Subject: 1000011031 // objednávka 
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Caution: This email originated from outside of the organization. DO NOT CLICK on links or open attachments 
unless you recognize the sender and know the content is safe. 

 

 

 

Dobrý den, 

v příloze zasílám objednávku a prosím o přesné datum doručení objednávky. 

Objednatel je povinen dle zákona č. 340/2015 Sb., zveřejnit v registru smluv objednávky a jejich 
akceptace, s hodnotou plnění přesahující 50.000 Kč bez DPH. Pro splnění tohoto požadavku 
objednatel požaduje písemné potvrzení objednávky plnění nad tuto částku.  

Za tímto účelem je dodavatel povinen přijetí objednávky bez odkladu písemně potvrdit, jinak 
nelze objednané plnění přijmout. Dodavatel tím současně potvrdí souhlas se zveřejněním 
objednávky, i to, že neobsahuje údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu 
do práv dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, ve smyslu uvedeného zákona.  

S pozdravem, 

Oddělení logistiky 

Městská nemocnice Ostrava, 

příspěvková organizace 

Nemocniční 898/20A 

728 80 Ostrava - Moravská Ostrava 

T 

mnof.cz 

________________________________ 

  

Obsah tohoto e-mailu je výlučně komunikačního charakteru a nejedná se o závazný návrh na uzavření 
smlouvy či na její změnu, protinávrh ani přijetí předchozího návrhu. Smlouvy či jejich změny jsou 

Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvkovou organizací (dále jen „MNO“), která je veřejným 

zadavatelem, uzavírány v písemné formě podepsané ředitelem MNO nebo osobou oprávněnou na 
základě písemného pověření ředitele MNO. 

 
 

 




